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Voorwoord 

In ons beleidsplan laten wij zien waar wij als KDV Het Troonkasteel voor staan als het gaat 

om het pedagogisch klimaat en het pedagogisch handelen van de medewerkers.  

Kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV bestaat uit 3 kinderdagverblijven en 3 buitenschoolse 

opvang centra. Het Kasteeltje B.V. is kenmerkend in kleinschaligheid, eigenheid, warmte en 

gezelligheid. 

In dit pedagogisch beleidsplan zal de omschrijving van onze visie en doelstelling van het 

KDV duidelijk uiteen worden gezet. Wij zullen duidelijk maken hoe wij met ontwikkelingen 

omgaan en welke werkwijze wij daarvoor hanteren. Dit deel is in eerste instantie in elkaar 

gezet door het management en met medewerking van pedagogisch medewerkers en zal 

gebruikt gaan worden als vertrekpunt voor het uitbreiden van het plan. Het pedagogisch plan 

zal uitgebreid worden met pedagogische doelen en de werkwijze waarop het KDV aan deze 

doelen gaat werken, het pedagogisch handelen. Bij de uitwerking van deze doelen zijn alle 

medewerkers en ook ouders betrokken.  

Dit beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij het dagverblijf betrokken is. 

Op deze manier schetsen wij een duidelijk beeld van de manier van werken binnen het KDV. 

Het beleidsplan geeft richting aan het handelen van de groepsleiding. Dit sluit echter niet uit 

dat iedere groepsleid(st)er op zijn of haar eigen unieke manier vorm kan geven aan het 

handelen. Het beleidsplan is een dynamisch plan. Wat met zeer grote regelmaat zal worden 

geëvalueerd en waar nodig veranderd en aangescherpt. Dit, om de kwaliteit binnen het 

dagverblijf te blijven verbeteren.  

 

NB: Wanneer er in dit plan gesproken wordt over ouders bedoelen we daar ook verzorgers 

mee en wanneer er over hij gesproken wordt bedoelen wij ook zij. 
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Visie 

‘Het Kasteeltje b.v.’ streeft naar een plek waar elk kind zich thuis voelt. Wij bieden optimale 

zorg, aandacht, liefde en veiligheid. Door deze basisvoorwaarden te blijven hanteren, 

kunnen wij onze cognitieve werkwijze goede invulling geven. Een kind voelt zich door deze 

basisvoorwaarde op zijn plek en durft zelf de wereld te ontdekken. Wij stimuleren de 

kinderen om zelf te ontdekken, te ondernemen en hierdoor te leren. Kinderen leren door het 

vooral zelf te doen. Dit onder toezicht van onze medewerker, zodat de activiteit veilig 

gebeurt. Door een kind te motiveren zelfstandig te werken, vergroot je naast de 

zelfstandigheid ook de zelfverzekerdheid van het kind. Een kind kan meer dan het denkt en 

door de succeservaring leert het trots op zichzelf te zijn. Mocht de activiteit niet in één keer 

lukken, zullen onze pedagogisch medewerkers het kind helpen het nog eens te proberen. Zo 

ontwikkelt het kind doorzettingsvermogen en heeft het een succeservaring.  

 

Binnen onze visie hebben we een aantal uitgangspunten.  

➢ Het kind staat centraal. 

Door naar het kind te luisteren, het individuele aandacht te geven en een breed scala 

aan activiteiten aan te bieden. Bouwen de pedagogisch medewerkers een band op 

het met kind en kunnen zij adequaat reageren op de behoeftes van het kind.  

 

➢ Veiligheid. 

Wij bieden ten alle tijden een veilige en gezonde leef- en speelomgeving. Wij willen 

dat het kind veilig de wereld en zijn eigen kunnen kan ontdekken. Ook streven wij 

ernaar dat het kind zich vrij en gezien voelt binnen onze opvang.  

 

➢ Betrokkenheid. 

Binnen onze opvang houden wij van een samenspel tussen het kind, de ouder(s) en 

de pedagogisch medewerker. Wij zijn graag betrokken bij het leven van het kind en 

willen laten zien dat het kind en de ouder(s) bij ons terecht kunnen. Mochten we 

samen wat kunnen maken voor een jarig familielid of er iets speelt in de thuissituatie. 

Wij denken graag mee en bieden waar mogelijk onze hulp.  

 

➢ Normen en waarden. 

Het overdragen van normen en waarden is voor ons erg belangrijk. Onze 

medewerkers hebben hier een voorbeeldfunctie in.  

Wij dragen uit om respect te hebben voor elkaar en onze omgeving.  
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Missie 

Wij vinden het belangrijk dat onze opvang goede kwaliteit levert en blijft leveren. Stilstand is 

achteruitgang. Ons beleid en ons team blijft daarom in ontwikkeling. 

Want alleen het beste is goed voor onze kinderen.  

“Spelenderwijs ontdekken”. KDV Het Kasteeltje heeft zich deze missie gesteld zodat wij de 

kinderen op een ontspannen, leuke, creatieve en vooral ontdekkende manier kunnen 

stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Zo komen de kinderen op een positieve wijze met 

verschillende materialen, technieken en ideeën in aanraking en kunnen op deze manier 

waardevolle ervaringen opdoen. Dit komt vooral naar voren bij onze activiteiten.  

 

Het kinderdagverblijf 

Kinderdagverblijf Het Kasteeltje B.V. biedt opvang aan kinderen in de leeftijd va 6 weken tot 

4 jaar. Wij werken met verticale groepen van maximaal 12 kinderen. Wij proberen zoveel 

mogelijk de verschillende leeftijden te laten vertegenwoordigen binnen de groep. Hierdoor 

krijgt het kind de kans om op te groeien met kinderen van verschillende leeftijden. Door het 

kind in een verticale groep te plaatsen, stimuleren wij de sociaal-/ emotionele ontwikkeling 

van het kind. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het oudere kind te laten helpen bij de verzorging 

van het jongere kind, denk hierbij aan samen met een pedagogisch medewerker (pm) een 

flesje te geven. En het jongere kind te laten spelen met het oudere kind, waardoor het wordt 

getriggerd nieuwe activiteiten te ondernemen. 

Ondanks dat wij er naar streven de leeftijden te mixen. Kan het voorkomen dat dit door 

vakantie en/of ziekte niet altijd lukt en de groep toch, tijdelijk, horizontaal is.  

Openingstijden 

Onze kinderopvang is het gehele jaar, met uitzondering van nationale feestdagen, van 

maandag t/m vrijdag van 7:00 uur tot 18:00 geopend.  

Wij hebben de dag opgedeeld in twee delen. Daarnaast hanteren wij vaste haal- en 

brengtijden. Dit zodat we zoveel mogelijk de rust op de groep kunnen waarborgen.  

U kunt uw kind ´s morgens brengen tussen 7:00 uur en 9:00 uur. Daarna begint het dag 

programma. De kinderen die alleen de ochtend bij ons komen. Kunnen om 12:30 uur worden 

opgehaald.  

Komt uw kind alleen de middag, kunt u uw kind om 12:30 uur bij ons brengen.  

´s Middags kunt u uw kind tussen 16:00 uur en 18:00 uur bij ons ophalen. 

Mocht u van onze vaste breng- en haaltijden willen afwijken, kan dit alleen op incidentele 

basis en in overleg met de pm op de groep.  

Dit kan door bijvoorbeeld een bericht te sturen in onze ouderapp Konnect of tijdens de 

mondelinge overdracht.  

Mocht u met regelmaat (vaker dan 2x in 3 maanden) uw kind te laat brengen, behouden wij 

ons het recht uw kind voor het aansluitende dagdeel te weigeren. Het volgende geplande 

dagdeel is het kind weer welkom. Voorbeeld: Uw kind staat voor de gehele dag bij ons op de 

planning. U brengt uw kind, vaker dan 2x in 3 maanden na 9:00 uur bij ons. Dan zullen wij 

uw kind voor de ochtend weigeren en mag u uw kind om 12:30 uur bij ons brengen voor de 

middag.  

Mocht u met regelmaat (vaker dan 2x in de 3 maanden) uw kind te laat halen. Zullen wij 

minimaal één uur extra factureren op de factuur van de volgende maand.  



 

Beleidsplan kdv Het Troonkasteel     Aangepast 10-11-2022  

Wij zullen u in de hierboven beschreven situaties altijd zowel mondeling als schriftelijk via 

Konnect informeren.  

Ophalen 

Ophalen van uw kind is mogelijk tussen 16:00 en 18:00 uur. Eerder kan in overleg. Dit om 

zoveel mogelijk de rust op de groep te bewaren. Ook kunnen we zo onze activiteiten 

plannen. Mocht u een keer vertraagd zijn dan horen wij dit graag doormiddel van een bericht 

in Konnct of een telefoontje naar de groep. Na 18:00 uur ophalen kan incidenteel gebeuren. 

Mocht u vaker dan 2x in de 3 maanden uw kind te laat ophalen, behouden wij ons het recht u 

een extra uur opvang te facturen op de eerst volgende factuur.  

Wij willen graag een goede overdracht doen. Echter sluiten onze deuren daadwerkelijke om 

18:00 uur. Wilt u een uitgebreide overdracht, dan vragen wij u tijdig uw kind te komen halen. 

Vlak voor 18:00 uur zullen wij de overdracht kort houden, eventuele bijzonderheden 

communiceren wij dan via Konnect.  

Mocht uw kind opgehaald worden door iemand anders dan bij ons bekent is, vragen wij om 

dit via Konnect met een foto aan ons door te geven. Mochten onze medewerkers twijfelen, 

behouden onze medewerkers het recht om een identiteitskaart te vragen of u te bellen ter 

controle. Dit alles om zeker van te zijn dat hierover geen misverstanden ontstaan.  

Groep 

Onze locatie bestaat uit 1 verticale groep van maximaal 12 kinderen. Deze groep vangt 

kinderen op in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Omdat wij hier werken met 1 groep, zal dit 

ook gelijk de stamgroep van uw kind zijn. Dit betekend dat deze groep en locatie de vaste 

plek is van uw kind.  

Wel kan er voor gekozen worden om bij ziekte of vakanties de groep samen te voegen op 

een andere locatie. Hier wordt dan altijd uw toestemming voor gevraagd. Ook doen wij dit 

alleen als het Beroepskracht Kind Ratio (BKR) dit toe laat.  

 

Uw kind mag gedurende de week gebruik maken van maximaal 2 stamgroepen. Het kan zo 

zijn dat uw kind op twee locaties wordt opgevangen in verband met plaatsing op een 

wachtlijst voor 1 locatie. In dit geval tekent u een overeenkomst voor beide stamgroepen. Wij 

kiezen er in dit geval voor uw kind op vaste dagen op een vaste stamgroep te plaatsen en 

zullen dit aanpassen zodra er een vaste plek is voor uw kind op de gewenste stamgroep. Het 

tussendoor wisselen van locatie, is voor ons niet gewenst. Dit om de rust en duidelijkheid 

voor het kind zoveel mogelijk te waarborgen.  

Mocht u een extra dagdeel willen afnemen, proberen wij indien mogelijk uw kind op de 

stamgroep te plaatsen. Mocht er op de stamgroep geen plaats zijn, kunnen wij met uw 

toestemming kijken of er op een andere groep opvang aangeboden kan worden.  

Er wordt voor ouders ten alle tijden inzichtelijk gemaakt waar uw kind opgevangen wordt en 

welke vaste pm erbij is.  

Ruilen en incidenteel en structureel afnemen van extra dagdelen 

Incidenteel en structureel afnemen van extra dag(deel) of bij ruilen: Het kan zijn dat ouders 

incidenteel of structureel een extra dag(deel) willen afnemen welke buiten de vaste 

contacturen valt. Dit is alleen mogelijk wanneer de maximale stamgroep ,de groepsgrootte 

en de BKR het toelaat om een kind te plaatsen. Verzoeken voor ruilen en extra 

dagen/dagdelen dienen schriftelijk aangevraagd en bevestigd te worden.  

Voorwaarden bij incidenteel en structureel afnemen van extra dag(deel) of bij ruilen: 
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- Officiële feestdagen vallen buiten de regeling. 

- Ruilen kan, mits dit minimaal 14 dagen van te voren is aangevraagd en binnen 

maximaal 3 maanden na de in te zetten dag. 

- Er vindt afstemming plaats met de pedagogisch medewerker 

- Er vindt geen overschrijding plaats van het maximaal aantal kinderen per groep.  

- Er is geen inzet van een extra pedagogisch medewerker nodig volgens de dan 

geldende planning 

- Ruilen is kind gebonden.  

- Dagdelen of dagen kunnen alleen geruild worden tegen dagdelen of dagen  van 

gelijke duur. 

- Garantie op plaatsing kunnen we niet garanderen.  

- Bij ziekte kan niet geruild worden. 

- Dagen die in de zomervakantie (basisschool) vallen, mogen niet geruild worden.  

Vaste gezichten criterium 

De groep beschikt over vaste leidsters. Wij werken met een vaste gezichten criterium. Dat 

betekend dat kinderen sowieso 1 van de 2 vaste leidsters aanwezig is als uw kind op de 

opvang komt. Kinderen van 1 jaar tot 4 jaar mogen 3 vaste gezichten per week hebben.  

Vaste gezichten wordt berekend per kind en niet op groepsniveau.  

Mocht een vaste leidster (langdurige) afwezig zijn, streven wij ernaar deze structureel te 

vervangen.  

Kinderdagverblijf Het Troonkasteel biedt geen flexibele opvang. Mocht u flexibele opvang 

nodig hebben, vragen wij u contact op te nemen met kantoor.  

Verzorging 

Het kinderdagverblijf zorgt voor optimale verzorging. Zo bieden wij de benodigde 

broodmaaltijden aan. Hebben wij een fruit- en groente moment. En voor de allerkleinste, tot 6 

maanden, hebben wij Nutrilon 1. Daarnaast hebben wij de benodigde verzorgingsproducten 

in huis. Denk hierbij aan luiers, maat 2 tot en met maat 5 en luierdoekjes. Deze zijn allen van 

het huismerk van Kruitvat. Ook producten als sudocreme, zonnebrandcrème, talkpoeder en 

vaseline hebben wij standaard in huis. Voor afwijkende verzorgingsproducten en flesvoeding 

voor kinderen ouder dan 6 maanden, verzoeken wij zelf mee te geven met het kind.  

Voeding 

Als kinderdagopvangorganisatie willen wij de kinderen leren om gezond te eten. Kinderen 

krijgen gedurende de dag al genoeg suikers binnen, Het Kasteeltje B.V. gaat daar bewust 

mee om. Pedagogisch medewerkers geven hierin het goede voorbeeld.  

Dagelijks krijgen de kinderen vers fruit aangeboden zoals appels, bananen en peren en 

daarnaast seizoen fruit zoals aardbeien en mandarijnen. Ook wordt hierbij groente gegeven 

zoals paprika, tomaat of komkommer. Bij KDV Het Troonkasteel is een grote moestuin 

aangelegd. Wij zullen later in dit beleidsplan terug komen op het concept ‘Groene vingers’ 

waar wij op onze locatie mee werken.  

Wanneer van toepassing krijgen de kinderen tussen de middag krijgen ze een broodmaaltijd 

aangeboden. De kinderen krijgen tijdens de lunch beperkt zoet aangeboden. De eerste 

boterham is met iets hartigs zoals zuivelspread of vegetarische smeerworst. Daarnaast 

mogen ze kiezen voor iets zoets. Wij houden er rekening mee dat er niet meer dan twee 

zoete producten op tafel staan zoals appelstroop of pindakaas.  

Aan het einde van de dag krijgen de kinderen een cracker, rijst wafel of soepstengel. De 

kinderen drinken gedurende de dag water of lauwe thee en tussen de middag melk.  
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Gedurende het jaar zijn er natuurlijk verschillende momenten waarop de kinderen wat extra’s 

krijgen. Denkend aan een ijsje in de zomer, pepernoten met Sinterklaas en wat lekkers 

tijdens onze Kerstlunch. Dit wordt natuurlijk gegeven met mate en maken in de extra 

traktaties de meest gezonde keuzes. 

 
Traktatiebeleid 

Uw kind viert een feestje! Een verjaardag, afscheid of de komst van een broertje of zusje. 

Het feestje wordt op de groep gevierd samen met de kinderen en de pedagogisch 

medewerkers. Om de dagactiviteiten goed te kunnen plannen, willen wij u vragen om vooraf 

af te stemmen met de pm wanneer u het feestje bij ons wilt vieren. Trakteren mag hierbij 

maar is geen verplichting.  

Er kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie worden aangeboden. Bij een 

eetbare traktatie trakteert u alleen voor de kinderen die op de dag zelf bij uw kind op groep 

zitten. Dit kunt u navragen bij de pedagogisch medewerker.  

Een eetbare traktatie zien wij echt als een extraatje. Wij willen daarom vragen om de 

traktaties zo gezond mogelijk te houden en niet te groot en te calorierijk te maken.  

Denk hierbij aan fruit en groente in een leuk jasje. Gezonde baksels zoals een 

havermoutcakeje, een rijst wafel, soepstengel of rozijntjes.  

Hieronder staat enkele sites waarop gezonde en verantwoorde traktaties te vinden zijn.  

• http://www.gezondtrakteren.nl/  

• www.voedingscentrum.nl  

• https://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezonde-kindertraktaties/ 

Opendeuren beleid 

Wij willen de kinderen de kans geven om de wereld om hen heen te ontdekken. Omdat de 

wereld groter is dan thuis en de opvang, zullen wij ook activiteiten aanbieden buiten de 

opvanglocatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; de speeltuin om de hoek, boodschappen halen 

in de supermarkt of een rondje lopen in de buurt. Elke eerste maandag van de maand gaan 

de 3+ kinderen met een leidster naar Het Sprookjeskasteel voor peuterdans.  

Ook hebben wij nauw contact met de andere locaties en zullen met regelmaat activiteiten 

met of bij hen ondernemen.  

Een activiteit buiten de deur gebeurt altijd alleen als de BKR het toelaat en onder voldoende 

begeleiding.  

Daarnaast zullen de leidsters ten alle tijden een live-locatie sturen naar de groepsapp op 

whatsapp zodat andere locaties en de achterwacht kunnen volgen.  

Het vervoer bij deze activiteiten bestaat uit wandelwagen of bolderkar. Daarnaast hebben wij 

een bakfiets voor 8 kinderen. Om uw kind met deze bakfiets te mogen vervoeren vragen wij 

om toestemming te geven via de Konnect app. Mocht het voorkomen dat wij uw kind met de 

auto gaan vervoeren, zullen wij per keer om uw toestemming vragen.  

Het komt voor dat we met de gehele locatie op uitstapje gaan. In dit geval zullen wij u altijd 

informeren door middel van een bericht in Konnect. Hier vermelden wij ook een 

telefoonnummer in van een andere locatie. Deze kunt u in geval van nood bellen en zij weten 

de leidsters van uw kind dan te bereiken. Zodra wij weer op de locatie zijn, zullen wij u ook 

weer berichten via Konnect.  
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Opleidingseisen medewerkers 

De groepsleidsters zijn gericht opgeleid zodat de kinderen op een professionele wijze 

worden verzorgd, begeleid en gestimuleerd. De minimale eis voor vaste groepsleiding is een 

MBO diploma niveau 3.  

Naast de pedagogisch medewerkster bestaat het team ook uit inzet van stagiaires. Zij 

kunnen afkomstig zijn van  verschillende middelbare beroepsopleidingen. 

Per locatie hebben wij een stagebegeleider. Intern beschikken wij over een stage coördinator 

die zorgt dat de stagiaires op een locatie worden geplaatst. De stagiaires worden begeleid 

door medewerkers die hiervoor een cursus hebben gevolgd. Alle medewerkers zullen zorgen 

dat de stagiaires goed worden begeleid en de juiste uitvoering van de werkzaamheden 

krijgen. Echter zal de begeleider de gesprekken voeren en de examens beoordelen. 

Stagiaires zullen op een vaste groep verblijven. Vaak zijn het maatschappelijke stages en 

deze behoeven qua schoolopdrachten niet zo veel begeleiding ze moeten vooral enthousiast 

en bekend gemaakt worden met dit vakgebied. Er zijn ook leerlingen van ROC en Koning 

Willem 1 college niveau 1,2, 3 en 4 of een andere pedagogische opleiding en zij dienen 

uitgebreider begeleidt te worden omdat ze een aantal opdrachten moeten uitvoeren vanuit 

school. Bij hen zullen ook de stage coördinatoren bij de gesprekken en evaluaties zitten. 

Stagiaires voeren allerlei opdrachten uit met de kinderen, zowel individueel als in 

groepsverband. In eerste instantie gaat dit onder begeleiding en supervisie van de 

praktijkbegeleidster, later ook zelfstandig maar altijd onder toezicht. Deze opdrachten 

kunnen variëren van het doen van verzorgende/begeleidende activiteiten, rapporteren en 

observeren. De praktijkbegeleidster bewaakt het totale opleidingsplan en onderhoudt contact 

met diverse beroepsopleidingen. De eindverantwoordelijkheid ligt te aller tijde bij de 

praktijkbegeleider. Een stagiaire staat altijd boventallig op de groep. Dit betekend dat zij niet 

worden meegenomen binnen het BKR.  

Pedagogische visie 

Binnen onze opvang werken wij aan een veilige, enthousiaste en persoonlijke sfeer. Daarbij 

stellen wij emotionele veiligheid en gezondheid als prioriteit. Wij streven naar een hoge 

kwaliteit opvang.  

Kinderen maar ook ouders moeten zich welkom en vertrouwd voelen op de groep.  

Daarnaast werken wij met pedagogische basisdoelen, deze zullen later worden benoemt en 

uitgelegd. 

Groene vingers concept  

Kinderdagverblijf het Troonkasteel onderscheidt zich echt van andere kinderdagverblijven 

doordat wij werken met het concept ‘groene vingers’. Dit houdt in dat wij nog bewuster bezig 

zijn met gezonde kinderopang, veel buitenspel, veel beweging en gezonde voeding. Binnen 

onze organisatie hebben wij ‘coach gezonde kinderopvang’. Zij heeft bij de organisatie: huis 

voor beweging een cursus gevolgd waardoor zij nu coach gezonde kinderopvang is. In deze 

cursus heeft ze geleerd hoe er d.m.v. voldoende buitenspel, slaap en gezonde voeding een 

kind een gezonde start geboden kan worden.  

Dit begint al vanaf 0 jaar. Door baby’s voldoende gezonde voeding, buitenspel, beweging en 

rust te geven krijgen ze de ideale voorbereiding op een goed ontwikkelingsproces. Vanaf 

ongeveer 1 jaar kunnen kinderen volledig mee in het ritme van de dag.  Vanaf dit moment 

zijn alle voeding en drinkmomenten welke wij aanbieden op het Troonkasteel genoeg voor 

de kinderen om alle gezonde voedingsstoffen en vitamines binnen te krijgen. Ook dan is het 



 

Beleidsplan kdv Het Troonkasteel     Aangepast 10-11-2022  

nog belangrijk dat het kind voldoende rust en slaap krijgt, daarom is onze slaapkamer 

helemaal donker te maken en blijft de juf zo nodig even bij de kinderen tot ze gaan slapen.  

Wij zijn zoveel mogelijk buiten te vinden voor minimaal 2 keer per dag en minimaal 2 uur per 

dag. Wij gaan in alle weersomstandigheden naar buiten, zodat de kinderen zich leren te 

weren tegen de kou en leren te dansen in de regen. Hier voeren we naast vrij spel dan ook 

onze activiteiten uit. Dit kan variëren van het maken van een kring,  boekjes lezen en liedjes 

zingen tot grote activiteiten zoals meehelpen met het ophangen van de was van Puk.  

Kinderdagverblijf het Troonkasteel beschikt over een mooie buitenruimte waarbij veel gebruik 

is gemaakt van natuurlijke materialen met klim mogelijkheden en diverse 

speelmogelijkheden om de grote en kleine motoriek te oefenen, maar ook met speelgoed 

zoals fietsen, hoepels en stoepkrijt. Ook nemen we de knutselactiviteiten lekker mee naar 

buiten.  

Voor de baby’s die bij het Troonkasteel aanwezig zijn is een mooi grasveld aangelegd 

waarop zij heerlijk kunnen spelen, ontdekken, ontwikkelen en genieten van het weer. 

Naast buiten spelletjes nemen wij ook de Uk en Puk activiteiten mee naar buiten om ze daar 

uit te voeren, zoals een restaurant buiten nabootsen. Wij gaan in alle weersomstandigheden 

naar buiten. Zo ervaren de kinderen de verschillende seizoenen en doen veel nieuwe 

ervaringen op Zoals hoe regen uit de wolken komt en hoe koud sneeuw is. Natuurlijk houden 

wij rekening met deze weersomstandigheden. Denkend aan goed insmeren en 

beschermende kleding in de zomer en een lekker dikke jas met een sjaal in de winter. De 

baby’s gaan ook dagelijks lekker naar buiten zodat zij kunnen spelen en ontwikkelen in de 

gezonde buitenlucht. We beschikken over zachte matten, wippers, een wandelwagen en een 

draagzak die wij dan ook graag buiten gebruiken. Ook worden zij lekker ingepakt en kunnen 

ze heerlijk spelen op dikke kleden. Dit doen de baby’s in het eerste buiten stuk waar zij 

lekker op het gras kunnen liggen en zitten. 

Verder gaan we met de kinderen ook graag naar buiten voor een wandeling. Dichtbij het 

kinderdagverblijf ligt een speeltuintje waar de kinderen heerlijk kunnen bewegen en 

ontdekken. 

We wandelen dan samen naar het speeltuintje en gaan daar lekker spelen. Hieronder een 

impressie van onze buitenruimte. 
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Wanneer het kan gaan we graag met de kinderen buiten de moestuin onderhouden, hierbij 

kunnen de kinderen helpen door de zaadjes te poten, ze water te geven of onze oogst te 

verzamelen. Zo kunnen ze mee helpen sjouwen in de kruiwagens, de grond harken of de 

plantjes inscheppen. Lotte gaat elke medewerker van het Kasteeltje B.V. de cursus: 

‘gezonde start’ geven in 2021. Begin maart 2021 heeft zij hier nog een speciale cursus voor 

gevolgd om dit via zoom te doen i.v.m. het Coronavirus. Lotte Gerritsen werkt momenteel 3 

dagen op het Troonkasteel. 

Naast het belangrijke aspect van buiten spelen is het ook belangrijk om gezonde te eten en 

te drinken. Ook hierin maken wij bewuste keuzes. Hierbij gaan wij in de toekomst ook 

gebruik maken van onze eigen moestuin. In de ochtend eten wij divers fruit dat wisselt met 

het seizoen, in de middag eten wij bruin brood met daarop beleg dat binnen de schijf van 5 

past denkend aan pindakaas, kaas of kipfilet. Nog meer voordelen van een moestuin voor 

kinderen op een rij: 

 

• Met een moestuin leren kinderen hoe alles groeit en waar het voedsel vandaan komt.  

• Kinderen leren voedsel waarderen. 

• Kinderen met een moestuin eten meer groenten. 

• Kinderen met een moestuin ontwikkelen respect voor de natuur. 

• Kinderen leren verantwoording dragen in de moestuin. 

• Kinderen met een moestuin zijn aardiger voor elkaar. 

• Kinderen met een moestuin proeven en eten eerder en meer groenten. 
 

Bij mooi weer maken wij ook vaak de keuze om lekker buiten te eten en drinken. Meer over 

onze moestuin leest u in hoofdstuk 3. 

Tijdens het eten en drinken letten wij op de suikerinname van de kinderen. Wij eten volgens 

de schijf van vijf waardoor de kinderen gevarieerd en gezond eten en drinken. Gedurende de 

dag krijgen de kinderen al veel ( al dan niet natuurlijke suikers) binnen. Wij bieden geen sap 

aan maar water met fruit erin, lauwe thee en tussen de middag halfvolle melk. 

Wij eten vers fruit en verse groente en ook op onze boterham tussen de middag beperken wij 

het zoete beleg. We vullen ons hartige beleg juist aan met groente. Zoals een plakje 

komkommer op een broodje met kaas of lekkere stukjes paprika’s bij onze boterham. Wij 

stimuleren ouders ook om mee te gaan in onze gezondere keuzes door ze te vragen om 

traktaties gezond te houden. Eerder in dit beleidsplan is beschreven hoe wij om gaan met 

traktaties. Ook zijn hier diverse websites beschreven voor inspiratie.  

Pedagogische basisdoelen 

Zoals de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen-Walrave voorschrijven bieden wij 

emotionele veiligheid, bevorderen wij de persoonlijke en sociale competentie, daarnaast 

dragen wij de algemene normen en waarden over.  Hieronder zal per basisdoel beschreven 

worden hoe dit in de praktijk tot uiting komt.  

(Emotionele) Veiligheid 

De communicatie tussen leidster en kind is erop gericht dat de leidster het kind sociaal-

emotionele veiligheid biedt.  

Het opbouwen van het contact met de groepsleiding is van groot belang. Het kind moet de 

groepsleiding leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, 

liefdevol en zorgzaam zijn en interesse hebben in het kind. In het handelen sluit de 

groepsleiding aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind.  
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Het belangrijkste uitgangspunt in de communicatie tussen leidster en kind is dat er sprake is 

van acceptatie. We streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, 

zich thuis voelen. Ze treden met openheid, respect en vertrouwen elkaar tegemoet.  

We willen dit bereiken door het kind positief te benaderen, het kind te waarderen en te 

respecteren zoals het is, het kind zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk te laten zijn. En 

door kinderen uit te nodigen tot participatie en tot het spelenderwijs ontdekken. Het kind 

serieus te nemen en ten opzichte van het kind open en eerlijk te reageren. Veranderingen 

van activiteiten worden van te voren aangekondigd. Op deze manier kan het kind de activiteit 

waar hij/zij mee bezig is, afronden. Dit is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van 

het kind.  

KDV Het Troonkasteel vindt het belangrijk de kinderen een duidelijk ritme en regelmaat aan 

te bieden door bijvoorbeeld een vast dagritme aan te bieden. Dit gaat dan om volgorde van 

gebeurtenissen. De tijdstippen kunnen wel wat afwijken. Het aanbieden van structuur geeft 

kinderen houvast en herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid. Door zoveel mogelijk 

met vaste leidsters te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. 

Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende leidsters 

verlaagt de drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.  

Vanuit de veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen inbreng hebben en 

met eigen mogelijkheden experimenteren, exploreren. KDV Het Troonkasteel vindt het 

belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren en te exploreren zodat 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en positieve ervaringen kunnen opdoen op 

nieuwe terreinen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het belang dat wij hechten aan de variatie van het 

spelmateriaal.  

In en met de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind. Door 

bijvoorbeeld kinderen een succeservaring te laten beleven, vergroot het zelfvertrouwen van 

het kind.  

De emotionele veiligheid van het kind wordt ondersteund door informatie overdracht tussen 

ouders en beroepskrachten. 

Persoonlijke competentie 

In de leidster- kind interactie bieden wij de gelegenheid voor het ontwikkelen van de 

persoonlijke competenties van een kind.  

Spel en ontdekking spelen een belangrijke rol bij het verwerken van emoties en bij de 

ontwikkeling van allerlei cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. De inlevende 

leidster is van wezenlijk belang zonder het initiatief bij het kind weg te halen. De leidster 

luistert goed naar het kind en kijkt waar het kind zich mee bezig houdt. Op deze wijze brengt 

het kind de leidster vanzelf op ideeën over wat ze met de kinderen kan doen. Door goed te 

luisteren en te reageren op de uitingen van het individuele kind, ontstaat de juiste basis voor 

een gesprek. Doordat wij werken met een vast team van leidsters, kennen de leidster de 

kinderen en kunnen zij ook inspelen op de behoefte van het kind.  

De leidster laat het kind vrij om ‘fouten’ te maken of een heel eigen soort spel/creatie te 

scheppen maar ook door problemen/conflicten zelf op te lossen. Daarnaast is de leidster er 

van bewust dat als ze het kind aan nieuwe materialen, technieken en ideeën bloot stelt, het 

kind op een uitdagende, creatieve maar vooral positieve manier haar/zijn persoonlijke 

competentie kan ontwikkelen op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden. De leidster 

doet dit door middel van haar aanbod in activiteiten.  
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In de opvang van KDV Het Troonkasteel blijft altijd oog voor het individuele kind, met 

voldoende ruimte voor het kind om zich terug te trekken, zowel fysiek als sociaal. Zo zijn er 

verschillende ruimtes waar ’n kind zich in alle rust kan terugtrekken, mocht het even iets voor 

zichzelf willen doen.  

Er wordt bewust aandacht besteed aan de leermomenten die zich zowel gepland als 

spontaan voordoen. Geplande leermomenten zijn bijvoorbeeld de activiteiten die we 

aanbieden. De spontane momenten kunnen zijn wanneer een kind naar een leidster toe 

komt met een probleem. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het kind groene verf nodig heeft 

wanneer die op is. Als leidster kun je van dit moment gebruik maken om kleurmenging uit te 

leggen omdat de kleuren blauw en geel wel voorradig zijn.  

Wij gaan met het spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting om op een wijze die de 

ontwikkeling van de persoonlijke competenties van een kind stimuleert. 

KDV Het Troonkasteel vindt het belangrijk dat ons spelmateriaal, activiteitenaanbod en 

inrichting een bijdrage leveren aan de stimulering van de ontwikkeling van persoonlijke 

competenties. Een belangrijk aspect hiervan is ons pedagogische missie ‘spelenderwijs 

ontdekken’. Wij willen de kinderen prikkelen en zo nieuwe ervaringen laten opdoen die hun 

persoonlijke competenties stimuleren. Een nieuwe ervaring zou kunnen zijn, zelf 

buitenlandse lekkernij klaarmaken met ingrediënten die ze nog nooit hebben gezien.  

Binnen de opvang van KDV Het Troonkasteel bieden wij naast groepsactiviteiten, ook 

leeftijdsgebonden activiteiten aan. Denk hierbij aan een voelboekje met de baby’s, 

sensomotorische activiteit met de 1 en 2 jarige of bijvoorbeeld leren knippen of werken met 

een prikpen met de 3+ kinderen.  

Sociale competentie 

In de leidster- kind interactie bieden wij gelegenheid voor het ontwikkelen van de sociale 

competenties van een kind.  

De kinderen worden gestimuleerd in de omgang met elkaar en hoe ze met elkaar kunnen 

communiceren. Het ene kind heeft wat meer stimulatie nodig om voor zichzelf op te komen 

en een ander kind leert juist meer te delen. De leidster heeft hier aandacht voor door 

kinderen zoveel mogelijk hun eigen conflicten te laten voorkomen of door ze het zelf op te 

laten lossen maar ook door ondersteuning te bieden als dit voor het kind meerwaarde heeft. 

De kinderen ontdekken zo zelf hoe ze problemen kunnen oplossen in plaats van dat het voor 

ze wordt gedaan wat hun sociale competentie stimuleert.  

In en met de groep dragen wij zorg voor het ontwikkelen van de sociale competenties van 

een kind.  

Kinderen kijken naar elkaar, reageren op elkaar, leren naast elkaar en met elkaar te spelen. 

De relaties met leeftijdsgenootjes worden steeds waardevoller. De groepsleiding begeleidt 

de groep zodanig dat elk kind tot zijn recht komt en bewaakt de groepssfeer. Door middel 

van groepsactiviteiten vinden kinderen hun weg in de groep. Tijdens de groepsactiviteiten 

wordt rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften van het kind. 

Waarden en normen 

In de leidster- kind interactie bieden wij gelegenheid voor het socialisatieproces van een 

kind. KDV Het Troonkasteel biedt een breder samenlevingsverband dan het gezin. Kinderen 

komen in aanraking met andere gewoontes, gebruiken en culturen. De groep biedt de 

mogelijkheid dat kinderen van elkaar leren. De belangrijkste waarde die gehanteerd wordt in 

de omgang met elkaar is respect. 
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Respect hebben betekent elkaar in zijn/haar waarde laten. Gedrag mag afgekeurd worden, 

maar een persoon niet.  

Verschillen tussen kinderen door gewoontes en afkomst worden geaccepteerd. De 

groepsleiding probeert zich zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van het 

kind. In de overdracht van normen en waarden heeft de groepsleiding een belangrijke 

voorbeeldfunctie en invloed op de ontwikkeling van positief, sociaal gedrag. Binnen onze 

organisatie vinden wij de algemene normen en waarden belangrijk. Het spreken met twee 

woorden, elkaar begroeten bij binnenkomst, bedanken als je iets krijgt en wachten op je 

beurt zijn hier voorbeelden van. Onze pm heeft hier een voorbeeld functie in en zal dit ten 

alle tijden uitdragen. Door een voorbeeld te zijn en aan het kind te laten zien wat wij verstaan 

onder de algemene normen en waarden, leert het kind wat er verstaan wordt onder 

“normaal”.  

KDV Het Troonkasteel hecht veel waarde aan een klimaat van saamhorigheid in de groep 

waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge 

contacten wordt er verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar 

een huiselijke, ongedwongen open sfeer. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met 

leeftijdsgenootjes zodat ze de mogelijkheid hebben om banden op te bouwen en te 

onderhouden. Daarnaast hebben wij het voordeel van verticale groepen waardoor kinderen 

ook leren van elkaar. De jongste worden geholpen door de oudere en de ouderen kunnen 

laten zien hoe iets gaat. Zo hebben wij een “natuurlijke” leerschool.  

Huisregels 

KDV Het Troonkasteel heeft huisregels opgesteld. Deze worden bij het inplannen van de 

wenafspraak met aan de ouders meegegeven. De huisregels zijn een kort overzicht van 

punten die wij in dit beleidsplan uitgebreider beschreven hebben. Door deze aan ouders 

kenbaar te maken, weten we van beide kanten wat er verwacht wordt.  

Wennen 

Na de inschrijving krijgt u van ons het contract met bijbehorende formulieren toegestuurd. In 

de week voordat uw kind bij ons op de opvang start, wordt de wenafspraak gepland. Deze 

wenafspraak is op een dag dat uw kind straks ook gebruik gaat maken van de opvang. Na 

inschrijving ontvangen de ouders een informatieboekje, met daar in veel informatie over wat 

van belang is voor ouders, zoals wat te doen als het kind ziek is, wat moet er de eerste dag 

mee e.d. Ook zullen de ouders papieren ontvangen waarop de persoonlijke gegevens van 

het kind ingevuld dienen te worden, bijvoorbeeld op een calamiteitenformulier. Dit formulier is 

voor ons en voor GGD van belang in noodsituaties. Bij deze formulieren zit ook een 

wenformulier. Hierop kunt het ritme van uw kind aangeven. 

De wenafspraak start om 9.00 uur. U kunt uw kind bij ons komen brengen. Wij vragen u dan 

om terwijl uw kind vast mee gaat in het dagritme, met de mentor van uw kind een intake 

gesprek te voeren. Er is tijdens dit gesprek ook ruimte voor vragen van de ouders wat betreft 

de opvang op het KDV of de specifieke behoeften van hun kind.  

Ook is het van belang dat ouders iets vertellen over hoe zij hun kind zien, wat voor karakter, 

temperament e.d. Dit is namelijk wat een kind maakt zoals hij is. Zo kunnen de pedagogisch 

medewerkers betere uitspraken doen over hoe het kind het vindt op het KDV en of het kind 

zich op zijn gemak voelt e.d.  

We vinden het erg belangrijk dat een kind eerst een wenafspraak heeft. Hierin hebben we 

een aantal uur om het kind te leren kennen, maar ook voor het kind om even “te proeven” 

van het KDV.  
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Bevorderen van persoonlijke competentie 

Hierbij wordt gedoeld op het opbouwen van zelfvertrouwen, veerkracht, zelfstandigheid en 

creativiteit. Door deze competentie te bevorderen stellen wij het kind in staat om problemen 

op te lossen, zich aan te passen aan veranderingen en zelfvertrouwen op te bouwen.  

Om het kind te helpen met het opbouwen van zelfvertrouwen, hebben we in gebouwde 

momenten van gecontroleerd risicovol spel. Hierin dagen we kinderen fysiek uit om zo te 

kijken of zij de grenzen kunnen verleggen en meer kunnen dan ze zelf gedacht hadden. Door 

deze ervaring zullen zij hun eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten.  

Daarnaast werken wij met verschillende thema’s en hebben wij een ‘opendeur beleid’. Deze 

is eerder in dit beleidsplan beschreven.  

Mentorschap 

Binnen KDV Het Troonkasteel krijgt elk kind een mentor toegewezen. We hebben ervoor 

gekozen om de pedagogisch medewerker die het kind het meeste ziet, te benoemen tot 

mentor van dat kind. Hierdoor is de mentor automatisch de eerste verzorger van het kind 

binnen de opvang. Doordat de mentor en het kind elkaar vaak zien, leren ze elkaar goed 

kennen en kan de mentor de ontwikkeling van het kind goed volgen en registeren. Daarnaast 

creëert dit een lage drempel voor ouders om de mentor te benaderen voor eventuele vragen 

of opmerkingen.  

De mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders om de ontwikkelingen en welbevinden van 

hun kind te bespreken. Door samen de communicatie kort te houden. Kunnen we zoveel 

mogelijk één lijn trekken tegenover het kind en zijn de “Thuiswereld” en de 

“Kinderopvangwereld” zoveel mogelijk verbonden. Tevens geven we het kind een 

vertrouwde omgeving om zich te ontwikkelen en te uiten.   

Wanneer een kind naar KDV Het Troonkasteel gaat geven de ouders een stukje van de 

opvoeding uit handen. Zij behouden echter wel de eindverantwoordelijkheid. Het is dan ook 

van belang dat ouders goed geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van het kind maar 

ook hoe het in de groep met het kind gaat. Deze informatieoverdracht vindt vooral plaats 

wanneer de ouders het kind bij KDV Het Troonkasteel brengt of ophaalt. U ontvangt na elke 

opvangdag een verslag van de dag in Konnect.  

1x per jaar is er een 10 minuten gesprek met de mentor om de ontwikkeling van uw kind te 

bespreken. Daarnaast is er altijd ruimte om een afspraak te maken om bijzonderheden te 

bespreken in een rustige omgeving zodat er optimale informatieoverdracht kan plaatsvinden. 

Andersom kan de groepsleiding niet buiten de informatie van ouders over essentiële 

gebeurtenissen rondom het kind. Een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen 

dragen bij aan een gevoel van veiligheid van het kind.   

De mentor is verantwoordelijk voor de observaties die horen bij onze werkmethode. 

Doormiddel van ons Uk en Puk observatiesysteem houden wij de voortgang met betrekking 

tot de ontwikkeling van het kind nauwkeurig bij. De mentor kan door dit systeem eventuele 

bijzonderheden in kaart brengen. Mochten er zorgen omtrent het kind optreden, zullen wij dit 

altijd aangeven bij u als ouders en bestaat er de mogelijkheid tot een (extra) 

gespreksmoment. 

Achterwachtregeling en ondersteuning beroepskrachten 

Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Er 

moet een achterwacht geregeld zijn zodat een pedagogisch medewerker niet alleen op de 

groep komt te staan, wanneer een andere pedagogisch medewerker in geval van 
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calamiteiten het kinderdagcentrum moet verlaten. Deze achterwacht hoeft niet perse in het 

pand te zijn, maar moet binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn op het kindercentrum. 

KDV Het Troonkasteel wordt ondersteund door de medewerker van de afd. 

Administratie/Planning en door de eigenaar Hakan Metin. 

Een van de belangrijkste taken van de afd. Administratie/Planning is als achterwacht 

fungeren bij de calamiteiten. Ze zijn ten allen tijden bereikbaar als er iets op de BSO gebeurt 

en kunnen binnen kortste tijd aanwezig zijn. 

Als er slechts één beroepskracht voor de groep staat in verband met een klein kind aantal 

dient er altijd een andere volwassene binnen 15 min aanwezig zijn.  

Achterwacht voor KDV Het Kasteeltje; Hakan Metin, Hulya Metin en Sandra van Beem. 

Gemaakte afspraken: 

• De afspraak is gemaakt dat er altijd een ander volwassene in het gebouw aanwezig 

is. (schoonmaakster zijn dagelijks aanwezig). 

• Op het moment van het sluiten van het KDV wordt er altijd mondeling aangegeven 

door de betreffende leidster aan haar collega dat ze het pand gaat verlaten. 

• Achterwacht het Kasteeltje: Hakan Metin, Hulya Metin, Sandra van Beem. Één of 

meerdere personen van de achterwacht zijn altijd telefonisch te bereiken en kan 

binnen 15 min ter plaatse zijn. 

Samenwerking met ouders 
De samenwerking met ouders is gezien het belang voor de emotionele veiligheid en het 
welbevinden van het kind erg belangrijk. Goed contact en regelmatig overleg tussen ouders 
en kinderopvang is dus onontbeerlijk. Hieronder omschrijven we de formele wijze waarop we 
dit doen. 
 
Oudercommissie 
De kinderdagverblijven en de BSO’s beschikken over een oudercommissie. Deze overlegt 
een aantal keer per jaar met de directie en alg. manager over het interne beleid van de 
kinderopvang. Het gaat daarbij om zaken als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, 
voedingsaangelegenheden, Quickscan, openingstijden, spel en ontwikkelingsactiviteiten, 
klachtenregeling en tarieven. De oudercommissie heeft op deze zaken adviesrecht. 
Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij het organiseren van ouderavonden en/of 
feesten. Ook doelen wij zo veel mogelijk op ouderparticipatie. Zo vinden wij het belangrijk dat 
ouders een rol spelen en worden betrokken bij het KDV. We vragen altijd of er wellicht 
ouders met een speciaal beroep zijn en daar wat meer over zouden willen vertellen op het 
KDV. Eventuele ouders met een eigen bedrijf waar wij materialen bij kunnen verkrijgen ter 
verbetering van onze ruimtes. Ook willen wij d.m.v. een klanttevredenheidsonderzoek onze 
aandachtspunten blijven verkrijgen. Door middel van dit onderzoek komen er belangrijke 
thema’s aan het licht waarop wij positief beoordeeld worden en eventueel verbeterpunten 
aan het licht komen.  
 
Klachtenprocedure  
Het Kasteeltje B.V. wil ten alle tijden kwalitatieve kinderopvang aanbieden. Een veilige en 

gezonde leef en speelomgeving zodat uw kind zich thuis voelt bij ons en zich optimaal kan 

ontwikkelen. Echter kan er altijd een keer iets mis gaan bij de opvang van het kind of in de 

organisatie van de onze kinderopvang. Wij willen graag dat ouders tevreden zijn en blijven 

over onze kinderopvang. Mochten de ouder een opmerking, wens, meningsverschil of klacht 

hebben, dan kunt zij dit altijd bespreken met de medewerker van de groep of met onze 

algemeen manager Janneke van Gent –de Waal. Een rustig gesprek kan vaak al veel 
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oplossen. Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact 

opnemen met de directie. Er kan dan een klachtenformulier worden ingevuld door de ouders.  

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders 

de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in 

Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de 

Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl  

Klanttevredenheidsonderzoek 

Om onze dienstverlening voortdurend te kunnen toetsen en te verbeteren houden wij jaarlijks 

een klanttevredenheid onderzoek. Daarnaast wordt ouders op verschillende momenten 

gedurende de opvang van een kind gevraagd om hun bevindingen. 

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach  

In 2019 is de pedagogisch coach binnen het Kasteeltje B.V. gestart op alle groepen. De 

coach zal op verschillende manieren de medewerkers gaan coachen. De coach wordt 

meegerekend met het BKR en zal dus nauw samenwerken met de medewerkers. Zo krijgt ze 

een goed beeld van alle medewerkers en staat zij dichtbij om ondersteuning te bieden. 

Wanneer de coach niet aanwezig is op de groepen zal zij altijd telefonisch en per mail 

bereikbaar zijn voor vragen. Coaching vindt plaats d.m.v. verschillende manieren. 

• Meekijken op de groeien en gelijk feedback geven 

• Individuele coaching d.m.v. gesprekken 

• Video opnames van een leidster apart of van de hele groep 

• Coaching in groepsverband tijdens vergaderingen.  

De coaching wordt genotuleerd en bijgehouden in een map. Janneke van Gent – De Waal 

monitort dit proces.   

Ondersteuning 

Anoniem raadplegen van externe deskundigen  

Wanneer er zorgen zijn over een kind, is het goed deze zo snel mogelijk met de ouders 

bespreekbaar te maken. In overleg kan besloten worden om een deskundige in te schakelen. 

Soms is het moeilijk het probleem met ouders te bespreken. Bijvoorbeeld omdat je als 

pedagogisch medeweker erg onzeker voelt over de juistheid van de signalering en bang bent 

de ouders onnodig ongerust te maken of je je zorgen maakt over de thuissituatie.  

In dergelijke situaties doen wij het volgende:  

➢ Wij vragen advies aan een externe deskundige, die daarvoor de aangewezen 

persoon is. In geval van vermoedens van kindermishandeling en verwaarlozing 

volgen wij de meldcode. (deze wordt later uitgelegd.) 

➢ Wanneer wij anoniem advies vragen noemen wij de naam van het kind niet. De 

externe deskundige hoort dus geen namen en ziet het kind ook niet.  

➢ Wij bereiden onze vraag goed voor door gegevens op een rijtje te zetten en alvast 

duidelijk een vraag te formulieren. Hiervoor gebruiken wij een invulformulier.  

➢ Wij houden rekening met de privacy van het kind en ouders. In aantekeningen en 

verslagen staan geen namen en we bergen de informatie goed op. Wanneer de 

informatie niet meer relevant is vernietigen wij het. Eventueel overleggen wij met de 

externe deskundige over wat we met de schriftelijke informatie moeten doen.  
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Ondersteuning voor pedagogisch medewerkers door andere volwassene  

Bij Het Kasteeltje BV worden de pedagogisch medewerkers in hun werk ondersteund door 

de manager. Tevens is er op elke stamgroep een stagiaire aanwezig, deze staat boventallig 

op de groep maar zijn volwassen ondersteuning voor de gediplomeerde pedagogisch 

medewerkers. Dit door het mede uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden op de 

stamgroep.  

De pedagogisch medewerkers doen aan deskundigheidsbevordering. Hierin richten ze zich 

niet alleen op de terugkerende herhaling van kinder EHBO/ BHV. Tijdens het teamoverleg 

wordt de meldcode altijd inhoudelijk besproken.  

Een nieuwe beroepskracht wordt hierin ondersteund door een opgeleide beroepskracht of er 

wordt een cursus aangeboden .  

Het Kasteeltje B.V. is alert met betrekking tot het signaleren, alle signalen van kinderen 

worden vast gelegd in het daarvoor bestemde instrument en wordt besproken met collega’s 

en de manager. Hieruit worden er verdere stappen ondernomen denkend aan: het advies 

inwinnen bij verschillende instanties B.V. STMR en Veilig thuis.  

Zodra er bij binnenkomst van het kind blauwe plekken en/of verwondingen worden ontdekt 

wordt hier direct navraag gedaan bij de ouder. Wat is de oorzaak? Hiervan wordt verslag 

gelegd in het daarvoor bestemde dossier. 

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Het Kasteeltje B.V. maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

van de Brancheorganisatie kinderopvang. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de 

branchekinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.  

➢ De meldcode geeft via een route aan hoe te handelen bij:  

➢ Signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.  

➢ Vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht.  

➢ Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.  

 

 

 

 


